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REGULAMIN ŚWIETLICY  
W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 11 W KRAKOWIE 

 
 
1. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci z klas I- IV.  W wyjątkowych przypadkach mogą zostać przyjęte dzieci z klas 

starszych za zgodą dyrekcji. 

 

2. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00- 17.00. W dodatkowym budynku szkoły świetlica jest czynna po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych przez klasy do godziny 17.00.  Rodzice zobowiązani są do punktualnego 

odbierania dzieci. 

 

3. Dzieci odbierane są ze świetlicy przed lekcjami przez nauczyciela. Po zakończonych lekcjach nauczyciel 

odprowadza dzieci do świetlicy. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które 

zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej samodzielnie (przed i po zajęciach lekcyjnych). 

 

4. W budynku dodatkowym szkoły przebywają uczniowie  po zakończonych zajęciach. Uczniowie ci są 

przyprowadzani na obiady do budynku głównego szkoły pod opieką wychowawcy świetlicy; podczas obiadu 

pozostają pod opieką tego wychowawcy. Procedura określa zasady przyprowadzania dzieci do świetlicy, 

odbierania dzieci przez nauczycieli oraz przejścia na obiad. 

 

5. Zapisy do świetlicy odbywają się po zebraniu z rodzicami uczniów klas pierwszych; dla uczniów klas II-IV do 

rozpoczęcia zajęć szkolnych. W ciągu roku szkolnego na bieżąco w razie potrzeb. 

 

6. Karty zapisu — wypełniane corocznie należy złożyć w świetlicy. Rodzice zobowiązani są podać dostępne 

telefony kontaktowe oraz na bieżąco informować o wszelkich zmianach numerów lub innych danych. 

 

7. Dzieci są odbierane ze świetlicy przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich 

osoby. W przypadku samodzielnego powrotu do domu lub odbierania przez inne osoby, rodzice są 

zobowiązani wypełnić pisemne oświadczenie: iż biorą pełną odpowiedzialność za samodzielne wyjście  

dziecka ze szkoły  i ustalają godzinę wyjścia. Podają również nazwiska  osób upoważnionych do 

odbierania dziecka . Oświadczenia takie mogą być stałe - na cały rok szkolny lub na określone dni. 

Telefoniczne prośby o zgodę na samodzielne wyjście lub odebranie przez inne niż upoważnione 

pisemnie osoby - nie będą respektowane. 

 

8. Dzieci zapisane do świetlicy mają zapewnioną opiekę wychowawczą. Biorą udział w organizowanych 

przez wychowawców zajęciach tematycznych, czytelniczych czy konkursach. W ciągu dnia odrabiają 

zadania domowe, mają czas na swobodne zabawy oraz uczestniczą w zabawach ruchowych.  

 

9. Dzieci zobowiązane są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, zgłaszać wychowawcom każde wyjście ze 

świetlicy, placu zabaw lub boiska, przestrzegać norm kulturalnego zachowania, szanować wyposażenie 

świetlicy. 
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10. W przypadku zniszczenia przez dziecko wyposażenia świetlicy (np. sprzęty, gry, zabawki itp.) rodzic 

może być zobowiązany do naprawy, pokrycia kosztów zakupu lub odkupienia zniszczonej rzeczy.  

 

11. Rodzice proszeni są o współpracę z wychowawcami świetlicy (osobisty kontakt z wychowawcami, 

rozmowa nt. zachowania dziecka podczas pobytu w świetlicy itd.). 

 

12. Za przynoszone urządzenia elektroniczne oraz zabawki wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności. 

Zabrania się używania telefonów oraz tzw. smartwatchy bez poinformowania i zgody wychowawcy 

świetlicy. W sytuacjach koniecznych wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami lub prawnymi 

opiekunami.  

 

13. Świetlica jest finansowana z budżetu szkoły i przy wsparciu rodziców dzieci uczęszczają cych do 

świetlicy. Decyzja dotycząca ewentualnych wpłat zostanie podjęta w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły i Radą Rodziców na początku roku szkolnego. Pieniądze z wpłat przeznaczane są w całości na 

wyposażenie świetlicy, zakup zabawek, gier, pomocy dydaktycznych i drobnych upominków 

(słodycze, nagrody w konkursach itp.). 

 

14. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane w opariu o nadrzędne przepisy 

prawna. 

 

 

 

 

 


